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VLOGA ZA PRIKLJUČITEV IN DOSTOP NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE 
PODATKI IMETNIKA SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV (lastnik  merilnega mesta oziroma objekta) 

 

Naziv – Priimek in ime: ___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ulica, Kraj in hišna števila: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Poštna številka in pošta: _______________________________________________ 

 

Kontaktna oseba: _______________________________ Tel: ___________________________________ E-mail: ____________________________________________________ 
 

 

PODATKI OBJEKTA ZA PRIKLJUČITEV (MERILNEGA MESTA) 

 

Številka merilnega mesta: ______________________________________ Številka soglasja za priključitev:___________________________________________________ 

 

Naziv merilnega mesta: ________________________________________      Nadstropje: _______________     Številka stanovanja : ____________________________      

 

Ulica, Kraj in hišna števila: ________________________________________________________     Poštna številka in pošta: _____________________________________ 

 

PLAČNIK (ODJEMALEC ELEKTRIČNE ENERGIJE) *se izpolni v kolikor lastnik ni tudi plačnik el. energije 

 

Naziv – Priimek in ime: _______________________________________________________________________________________ 

 

Ulica, Kraj in hišna števila: ___________________________________________________________________________________________________ 

 

Poštna številka in pošta: __________________________________________________ 

 

Kontaktna oseba: ___________________________________ Tel: ______________________________ E-mail: _____________________________________________________ 
 

 

Priključitev gradbišča pri gradnji stanovanjskega objekta v lastni režiji:   DA         NE 
*(Investitor bo gradil v lastni režiji, v skladu s pogoji za gradnjo objektov v lastni režiji, določenih v ZGO) 

 

IZJAVA UPORABNIKA 

Izjavljam, da so navedeni podatki točni, kopije priloženih dokumentov pa ustrezajo originalom. Kot uporabnik električne 

inštalacije, sem seznanjen s priklopom in z električnimi napravami in aparati ravnam tako, kot da so pod napetostjo. 
 

 

Kraj in datum: ___________________________             Podpis in (žig) lastnika:  ___________________________________ 
 

PRILOGE 

 Pravnomočno gradbeno dovoljenje na vpogled - gradbenega dovoljenja ni potrebno prilagati, če ga zakonodaja za predmetni objekt priključevanja ne 

zahteva in sklep o dodelitvi hišne številke (za objekte, ki se jim le ta lahko dodeli). 

 Priloga 2 iz Uredbe o dopolnitvi uredbe o energetski infrastrukturi (Ur.l. RS št. 75/2010) za enostavne naprave za proizvodnjo električne energije – v 

primeru priključevanja elektrarn. Priloga mora biti izpolnjena v celoti. 

 IZJAVA O USTREZNOSTI PRIKLJUČKA IN OPRAVLJENEM NADZORU IZGRADNJE PRIKLJUČKA (če se gradi nov ali rekonstruira obstoječ 

priključek).  

 Kopija zapisnika in merilnega poročila o pregledu in preizkusu električne inštalacije izvajalca inštalacijskih del, skladno s Pravilnikom o zahtevah za 

nizkonapetostne električne instalacije v stavbah (Ur.l.RS 41/2009) in Tehnično smernico TSG_N_002:2009 z dne 5.6.2009 za novi in rekonstruirani 

objekt za dokončno priključitev objekta. 

 Obratovalna navodila (za priključitev objektov za proizvodnjo električne energije nad 3kVA, priključitev elektroenergetskih objektov odjemalcev s 

priključno močjo nad 5 MW in za priključitev elektroenergetskih objektov odjemalcev, ki jih morajo upravljati delavci za katere je obvezno 

usposabljanje in preizkus  znanja  v skladu s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Ur.l. RS 

št. 41/2009). 

 Kopija pogodbe o nakupu in prodaji električne energije za proizvajalce ee ali pogodbe o dobavi električne energije za odjemalce ee. 

 Izjava o nastavitvi in preizkusu delovanja zaščit (za objekte za proizvodnjo električne energije) – v primeru priključevanja elektrarn. 

 

Kontakti za priklop merilnega mesta: 

Področje CELJE: Nadzorništva Vojnik, Gaberje, Lava: g. Kroflič Benjamin 031 708 744 

Področje CELJE z okolico: Nadzorništva Mestinje, Laško, Šentjur: g. Grosek Darko 031 616 154 

Področje VELENJE: Nadzorništva Velenje, Žalec, Polzela, Nazarje: g. Gorenšek Zvonko 051 644 631 

Področje SLOVENJ GRADEC: Nadzorništva Slove. Gradec, Črna, Ravne, Dravograd, Vuzenica: g. Kontrec Primož 051 617 846 

Področje KRŠKO: Nadzorništva Krško mesto, Krško z okolico, Mokronog, Bistrica, Brežice: g. Brdnik Ivan 051 601 685 


